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 73\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (2020 ביולי 7)

 חיזקי סיבק, יעריב יערי, אסנת וולף. ,עמית בן צבי  נוכחים

 , עומר סובול, יאיר בטיטו, גלעד מעודה, שגיא בן יואב,גלוריה רוטאלון היימן, גלית שאול,  ,:נוכחים מרחוק
, שמעון אילנית סביניקיהודה בן עזרא, נחמה כהן , , דפנה שגיאאלעד ווינברג,  ,גורן, לין מוביץארמין אבר

 .סגרון

 .לדד גוטלוןא: מורן בן דרור, משתתפים

  רמ"ט/מנכ"ל  סיכום

 החלטות, חלוקת אחריות וזמני ביצוע 

זמן  באחריות החלטה נושא מס'
 ביצוע

 :דיווח עדכני פקע"ר ידיווח 1

 :בעמק מאומתים 23 .1

 אשפוז בית  1 -כפר חיים

)אחד באשפוז בית  2 – בית יצחק
 ואחד מחוץ לעמק(

 , אשפוז בית 4 - העוגן

 , אשפוז בית 4 - יד חנה

 אשפוז בית 4 -בת חפר

 מחוץ לעמק 1 – גבעת חיים מאוחד

 אשפוז בית 1 - חיבת ציון

 אשפוז בית 1 - גאולי תימן

 אשפוז בית  1 -חרב לאת

 אשפוז בית  1 - תבית חרו

 אשפוז בית  3 -כפר הרואה

 (הערכה) -מבודדים פעילים בעמק
 מבודדים. 400

חולים  חיילים מהעמק 2 .2
אינם נספרים מאחר )

מסגרת ונמצאים ב
 הצבאית(.

המידע מעודכן על ידי משרד *
 . פקע"ר/הבריאות

המאומתים מתייחס מספר *
 למאומתים פעילים.

" משמע: אדם חולה "אין פרטים*
 במרשם האוכלוסיןורונה הרשום ק

 לידיעה
 
 
 

 שוטף
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בישוב מסוים, אך אין ידיעה לגבי 
מיקום מושבו הנוכחי )בפועל( של 

 החולה. 

חידוש הערכות מצב בשל  2
עלייה בתחלואה בעמק 

 חפר

בימים האחרונים חלה  .1
עלייה חדה בהיקף 
המאומתים והמבודדים 

 בעמק.
המציאות החדשה מחייבת  .2

סות את המועצה להתייח
מתאימה ולהתאים את 

 פעילותה השוטפת.
בשלב זה, תערוך המועצה  .3

פעמיים בשבוע הערכות 
 בימי שני וחמישי. –מצב 

סיכומי הערכות המצב  .4
 יופצו לציבור הרחב.

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 ראש מכלולים .3
 רמ"ט .4

 

החלטת ממשלה על הגבלת  3
התקהלות החל מהיום 

 14:00בשעה 

להלן איסורי התקהלויות שאושרו 
. יישום החלטת הממשלה מהיוםב

 :14:00ההחלטה החל מהיום בשעה 

 םסגירת אולמות, מועדוני .1
 וברים.

 20הגבלה עד  -מסעדות .2
 30איש בשטח סגור ועד 

 איש בשטח פתוח.
סגירת חדרי כושר ובריכות  .3

 שחייה ציבוריות.
 סגירה של מופעי תרבות. .4
 איש. 19עד  –בתי כנסת  .5
עד  –כל התקהלות אחרת  .6

מ'  2רחק של איש ובמ 20
האחד מהשני תוך חבישת 

 מסיכות.
 –פעילות ספורט מאורגת  .7

ללא קהל )כפי שהיה עד 
 עתה(.

בתי ספר של החופש  .8
הגדול, קייטנות ופעילויות 

תתאפשר רק לגילאי  -נוער 
 גן עד כיתות ד'.

איש  20עד  –אוטובוסים  .9
 באוטובוס.

 מיידי לידיעה

 בדולפעול שהעסקים יעיש  .1 "תו סגול" לעסקים 4
 על פי ה"תו הסגול".

מבדיקה עולה, כי עדיין רוב  .2
העסקים בעמק אינם 
רשומים במאגר העסקים 

 הפועלים על פי "תו סגול".
מתקבלות פניות של  .3

תושבים לאכיפת הוראות 
 בעסקים. "תו הסגול"ה

מכלול לוגיסטיקה יחד עם   .4
תא עסקים, יפעלו 
באמצעות הסברה בקרב 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4

 

 

 

 

 

 שוטף 
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לעמידה בהוראות העסקים 
 גול לעסקים.התו הס

כלי האכיפה יהיה בסדר  .5
עדיפות שני ורק לאחר 
פעילות הסברתית ומתן 

 התראה.

 

 מכלול לוגיסטיקה .5

אי הקפדה על הנחיות  5
בקרב  משרד הבריאות

 הציבור הרחב

מכלול בטחון מדווח, על אי  .1
הקפדה על הנחיות משרד 
הבריאות בקרב הציבור 

 חב.הר
קב"טים ופקחי בטחון  .2

יבצעו סיורים ברחבי העמק 
ויגבירו את המודעות לקיום 
ההנחיות ובדגש על עטיית 

 מסיכות. 
מדווח, כי משטרת ישראל  .3

מפעילה אמצעי אכיפה 
מטעמה כלפי אירועים / 
עסקים הפועלים בעמק 

 בניגוד להנחיות.
 

 לידיעה  .1
 מכלול בטחון .2
 לידיעה .3

 מיידי

הכשרת פקחי המועצה  6
 כ"פקחי קורונה"

בהתאם להנחיות משרד  .1
הוכשרו פקחי  -הפנים

המועצה כ"פקחי קורונה" 
 רשותיים.

פקחי תום ההכשרה, עם  .2
המועצה מוסמכים להטיל 
קנסות על אזרחים/עסקים 
הפועלים בניגוד להנחיות צו 

 בריאות העם.
מודגש, כי העיסוק בתחום  .3

האכיפה בנושא הקורונה 
הינו בנוסף ליתר הנושאים 

חריות מחלקת הפיקוח שבא
על כל  –של המועצה 
 המשתמע מכך.

 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 מיידי

בידוד שכבות גיל בבתי  7
 הספר

הימצאות מספר תלמידים בשל 
, הנחה משרד החינוך כנושאי הנגיף

שכבה ב' בבי"ס קדם, על בידוד 
שכבה ו' בבי"ס משגב ושכבה ו' 

)הכוונה לשכבות  בבי"ס אביחיל
בי"ס של החופש סגרת מפעילות בה

 הגדול(.

 

 שוטף עהלידי

הפעלת מסגרות חינוכיות  8
על פי  -של החופש הגדול

הנחיות משרד החינוך 
 והבריאות

בשל היקף התחלואה  .1
והחשש הטבעי בקרב 
ההורים, מופנות למכלול 
חינוך בקשות שונות 
להחמרת נהלים או לסגירת 

 מסגרות.
אף ההבנה שבעצם על  .2

ה חשש, הרי שלכל הורה
נתונה הזכות לבחור האם 

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 
 
 
 
 
 
 

 מיידי 
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לשלוח את ילדו לפעילות זו 
המתקיימת על פי או אחרת 

 .הנהלים
ככלל, המסגרות החינוכיות  .3

ימשיכו לפעול על פי הנחיות 
משרדי הממשלה 

. המועצה לא םהרלוונטיי
תחמיר מעבר להנחיות 

למעט במקרים  -המחייבות
חריגים ביותר שיצדיקו 

 זאת. 

 לול חינוךמכ .3

פלטפורמה קידום  9
בשל  "בדיקות מקומיותל"

 גידול בהיקף התחלואה

בשל גידול חד בהיקף התחלואה 
תבחן המועצה מול משרד  בעמק

אפשרות להקמת מתחם  –הבריאות 
בדיקות מקומי )דרייב אין( או סיוע 

שתגענה לישובים בדיקות" נידות "ב
 .םהרלוונטיי

בריאות מול משרד  מכלול
 הבריאות

 מיידי

הפעלות חיצוניות במסגרת   10
/ בי"ס של  קייטנות מועצה

  החופש הגדול / צהרונים

קיימת פנייה מצד הורים  .1
מפעילים שלא לשלב לשקול 

חיצוניים במסגרת 
החשש, הקייטנות וזאת מ

שהמפעיל עלול לשאת את 
 מגן לגן. וולהעביר הנגיף

בשלב זה, לא תתקבל  .2
למנוע  גורפתהחלטה 

ממפעילים חיצוניים לקיים 
הפעלות במסגרות 

כל עוד הן  -החינוכיות
מתקיימות על פי הנחיות 
משרדי הבריאות והחינוך. 

 –במקרים מיוחדים 
יתקבלו החלטות לגופו של 

 מקרה. 

 לידיעה .1
 מכלול חינוך .2

 שוטף

מצוקת כ"א במפעלי הקיץ  11
)בי"ס של החופש 

 הגדול/צהרונים/מועדוניות( 

מצוקה חינוך מדווח כלול מ .1
בכ"א במסגרות החינוכיות 
הפועלות וזאת בשל היקף 

ם הנדרשים בבידוד העובדי
עובדים וכן בשל חשש 

 בקבוצות סיכון.המצויים 
בשלב זה מכלול חינוך יפעל  .2

לגיוס סטודנטים בכדי לתת 
 מענה כ"א.

 לידיעה .1
 מכלול חינוך .2

 מיידי 

החזרים כספיים בגין  12
 שירותים במסגרות
חינוכיות הנאלצות 

להפסיק פעילות בשל 
 הנחיות משרד הבריאות 

אימות תלמידים בשל  .1
שרד הנגיף, מ כנשאי

הבריאות מורה לכל שכבת 
הגיל במסגרת הפעילה בה 

להיכנס   -התלמיד משתתף 
 לבידוד.

זו, הורים במציאות  .2
מבקשים לקבל החזרי 

בגין הפעילות שלא  תשלום
 מתקיימת.

ם מדובר במפעלים הפועלי .3
במסגרת משרד החינוך ועל 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 

 

 

 

 מיידי
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כן ההחלטה בסוגיה זו, 
שמעסיקה רשויות רבות, 
תהא של משרד החינוך 

 והמועצה תפעל על פיה.
עד לקבלת החלטה כאמור,  .4

מכלול חינוך יודיע להורים, 
כי המועצה ממתינה 

 משרד החינוך  להנחיות
 ותפעל על פיהן.  

 

מכלול חינוך מול  .4
 יםהור

 

במגזר "עבודה מהבית"  13
עובדי הרשות  -הציבורי 

 המקומית

בהתאם להחלטות  .1
מקרב  30% –הממשלה 

עובדי המדינה יעברו 
 לעבודה מהבית.

מחייבת, אינה החלטה זו  .2
בשלב זה, את הרשויות 
המקומיות, אך קיים סיכוי 
גדול, כי השלטון המקומי 

 יאמץ את ההחלטה.
י ראשבכדי להיערך לבאות,  .3

המכלולים מונחים להכין 
רשימת עובדים על פי 
"קפסולה" לכל 

 מחלקה/אגף.
בנוסף, כל ראש מכלול יגבש  .4

רשימת עובדים המתאימים 
 ל"עבודה מרחוק". 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 ראשי מכלולים .3
 ראשי מכלולים  .4

 

 מיידי 

 –היקף המבודדים הגדול .1 עובדי מועצה מבודדים 14
בא לידי ביטוי אף בקרב 

 עצה.עובדי המו
קיים צפי, כי יותר ויותר  .2

עובדים יהיו בסטטוס של 
"מבודד" ומשכך לא יגיעו 

 לעבודה.
מנכ"ל המועצה יחד עם  .3

מנהלת אגף משאבי אנוש 
עבודה מהבית "גיבשו נוהל 
על פיו  – למבודדים"

במקרים מסוימים, יוכל 
מנכ"ל המועצה לאשר 
לעובד מבודד ל"עבוד 

 ,מרחוק" וזאת כדי למנוע
פגיעה בתפקוד  ,ככל הניתן

 השוטף של הרשות.

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 דיעהיל .3

 שוטף

ככלל, המועצה תפעל  .1 קבלת קהל 15
שירות שוטף מתן להמשך 

 לתושבים.
על אף האמור, ראשי  .2

להעדיף המכלולים מונחים 
ככל  –מתן שירות מרחוק 

 שהדבר ניתן.
עד להודעה אחרת, המועצה  .3

תמשיך לקבל קהל 
)לשירותים שאינם ניתנים 

 בתיאום מראש.חוק( מר
מדיניות קבלת קהל תבחן  .4

מעת לעת עם שינוי 
 הנסיבות.

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4
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הקו הצהוב המשך פעילות  16
 קווי לילה  /

ו"הקווים קווי הלילה מדווח, כי 
הצהובים" ממשיכים לפעול כרגיל 

  ובהתאם להנחיות ולמגבלות

 שוטף  לידיעה

בבתי מהיום, תותר פעילות  החל עילות  בתי כנסת פ 17
 איש בלבד. 19עד הכנסת 

 לידיעה
 

 שוטף

כל עוד לא ניתנה הנחייה  .1 חוגים וימי פעילות בעמק  18
החוגים ימשיכו  -אחרת

להתקיים כרגיל בכפוף 
להוראות הכלליות באשר 

 להגבלת התקהלות.
כך הדבר גם ביחס ל"ימי  .2

 פעילות".

 לידיעה . .1
 לידיעה.  .2

 

 שוטף

בריכות להתייחסות  19
לאור בישובים / קיבוצים 

 החלטת הממשלה מהיום

על פי המידע הידוע בשלב זה, 
התייחסות משרד הבריאות לבריכות 
בישובים )כולל בקיבוצים( היא 

ומשכך עליהן  כבריכות ציבוריות
להיות סגורות החל מהיום בשעה 

14:00 . 

 באחריות מכלול בטחון .

 

 

 שוטף

משי אצל ניכר קושי מ .1 סקים בעמק ע 20
העסקים בשל המציאות 

 המשקית המורכבת.
קיים מידע על מספר  .2

עסקים שנסגרו ועל אחרים 
 בשלבי סגירה.המצויים 

דוחות הגבייה לשלושת  .3
החודשים האחרונים 
מצביעים על ירידה בהיקף 

 הגבייה בארנונת עסקים. 
 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 שוטף

 –לימודים בצל הקורונה" " 21
 תשפ"אשנת הלימודים 

מנהלת אגף החינוך מובילה  .1
צוות המורכב מאנשי חינוך 
לגיבוש רעיונות לקראת 
שנת הלימודים הבאה 

 ל"למידה בצל הקורונה".
נכון שהצוות ישמע אף את  .2

עמדות הציבור הרחב טרם 
 גיבוש המלצותיו.

 

 לידיעה .1
 מכלול חינוך .2

 שוטף 

פגשי עדכון ליו"ר וועדים מ 22
 + עדכון מליאה

ישובים יפעל קהילה ומכלול  .1
לחידוש מפגשי עדכון ליו"ר 
הוועדים בנושא הקורונה. 
את המפגשים יש לארגן 
בהתאם ללקחים שהופקו 
במפגש היו"רים 

  שהתקיים בחיבת ציון.
ל המועצה יפעל לכינוס "מנכ .2

מליאה לעדכון בנושא 
 הקורונה.

 קהילה וישוביםמכלול  .1
 ט"רמ .2

 שוטף 

 
 מורן בן דרוררשמ/ה: 

 ראשי מכלוליםהעתקים: 
 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


